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Hang
• kimenő teljesítmény (RMS): 80 mW
• Hangrendszer: Mono
• Hangszóró átmérő: 3"
• Hangerőszabályzó: forgó

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: AM antenna, FM antenna
• Automatikus digitális hangolás: Nem
• Hangolási sávok: FM, MW

Csatlakoztathatóság
• Egyenáram bemenet

Kényelem
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, 

Berregő riasztás, Kíméletes ébresztő, Rádiós 
ébresztés, Riasztás ismétlése (szundítás), 
Elalváskapcsoló

• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Borostyánsárga, Zöld
• Óra/Verzió: Digitális

• Display Digits: 4
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
• Kijelző típusa: LCD

Tartozékok
• Váltóáram/egyenáram adapter
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, 

Garancialevél

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

105 x 242 x 214 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

105 x 105 x 90 mm
• Tömeg: 0,8 kg
• Súly csomagolással együtt: 5,4 kg

Feszültség
• Akku típusa: AA, LR6
• Telepfeszültség: 1,5 V
• Tápellátás: nem
• Elemek száma: 2
•
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